Jótanácsok a gyógyítóknak
Santa Fe, Mexikó - 2019. február 24.
( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2019/k_channel19_santafe.html )
Hogy segítsék az olvasókat - a tisztább megértés érdekében - Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Néha még
további, vagy összesűrített információ is szerepelhet benne. Az élőben elhangzottak gyakran olyan energiát foglalnak
magukba, olyasfajta kommunikációt hordoznak, amit a nyomtatott szöveg nem. Szóval élvezzétek ezt a kibővített
üzenetet, ami Santa Fe-ben lett átadva!

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Amikor vettek egy pillantást a bolygón lévő különböző helyekre, akkor vannak közöttük olyanok, melyek nagyon eltérő
energiákkal rendelkeznek. Ezt nehéz dolog megmagyarázni, mert ti nem látjátok az ottani energiákat, viszont
határozottan érzitek őket. Gaia emberiséggel való együttműködésének az eredménye sokszor létrehoz olyan "zsebeket",
ahol az emberek összecsoportosulnak és együtt élnek, mivel az ottani energiák felfokozzák azt, amit tesznek. A metafizika
szempontjából, ti most ezen különleges helyek egyikén vagytok.
Santa Fe városa évszázadokon át - még a kultúrátok megérkezése előtt - gyógyító helyként volt ismert. Ez egy érdekes
jelenség, ahol is Gaia támogatja az emberi lényeket a gyógyító munkájukban, a mélységes energiákkal rendelkező földdel
való kapcsolódást. A földön mindenhol megtalálhatók az ilyen "zsebek", az érdekességük pedig az, hogy nem mindig ősi
tisztaságú helyeken vannak. Némelyik teljesen átlagos helyszín, amely rendkívüli energiákkal bír. Tehát, amit tenni
szeretnék az az, hogy a metafizikus munkásokhoz szólok ebben a közvetítésben. Azokhoz, akik ezeken a helyeken egyedi
problémákkal találják magukat szemben.
Ezeken a területeken a gyógyítók hajlamosak csoportokba rendeződni. Ez nem csak itt van ebben az országban, hanem
mindenfelé a bolygón. Nostehát, kifejezetten azokat szólítom meg, akik ezt a fajta munkát végzik. A bolygón lévő
többdimenziós energiák változóban vannak. A fény/sötétség viszonyának egy része változóban van, és ez az, amiről ma
korábban is beszéltünk. Az energia elkezd átváltani, a fény sötétséghez viszonyított aránya pedig elkezd megváltozni - ez
pedig mindent megváltoztat itt. Még csak a "felszínt kapargattuk" - ahogy mondjátok - próbálkozásaink közepette, hogy
meghatározzuk azon változások sokaságát, amelyek emiatt kezdtek el felbukkanni. Elkezdtünk beszélni a tudatosságbeli
váltásról, és annak módjáról, hogy az emberek elkezdenek másképpen gondolkodni. De olyan sok minden van még.
Tegnap körülírtuk, hogy számos, a múltatokból származó visszatükröződés most már tervezhető és megváltoztatható.
Nem kell többé a nehéz emlékek szomorúságával és szenvedésével együttélnetek, csak mert azok belevésték magukat az
elmétekbe. Ehelyett, az új fény/sötétség egyensúlynak köszönhetően, újfajta irányításotok van ezen dolgok felett. Az
emberi múlt, kedveseim, gyakran igazán rögös volt. Kemény volt, mert a sötétség látszólag mindig győzedelmeskedett,
és ennek "ez volt a módja" majdnem minden fénymunkás, gyógyító, médium és közvetítő számára. Évszázadokon át ilyen
nehezen ment.
Most majdnem minden itt jelenlévő vagy a hangomat hallgató gyógyító, valószínűleg tudatában van azon folyamatnak,
amit "kifejeződésnek" fogok nevezni. Hadd magyarázzam meg! A "kifejeződés", egy ugyanazon lélek visszatérő utazása a
Földre (újraszületés). Amit mondani akarok nektek az, hogy amit most tapasztaltok meg, az nem az egyedüli alkalom,
hogy ezt teszitek. Sokszor ébredtetek már fel fénymunkásként ebben a világban. Az Akashában rejlő belső lényegi
dolognak tűnik az, hogy a sámánizmus vagy a többdimenziós energiák megértése olyan, mintha áthajózna a fátyolon, és
belépne az emberi lény következő, és azutáni életeibe. Tehát, a gyógyítók gyógyítókat hoznak létre, és azok minden
egyes élettel egyre bölcsebbekké válnak. Azonban a rossz hír az, hogy az Akasha olyan emlékezetet hordoz, olyan idők
visszatükröződését, "amikor ez nem működött". Mivel akkoriban a régi energia következtében üldöztetve voltatok amiatt,
akik voltatok. Közületek sokaknak el kellett menekülnie az országból, vagy még annál is rosszabb.
Voltak olyan kifejeződések, amikor máglyán égettek el benneteket, mert féltek azon általatok hordozott energiától, amiről
ma már tudjátok, hogy az egyszerűen csak fény és szeretet. Féltek tőle, mert az energiátok egy sötét helyen egyszerűen
túl erőteljes volt, és veszélyként értelmezték félre. Így közületek sok olyan gyógyító, aki ezeken a különleges helyeken
hallgat most engem a bolygón, tudja, hogy miről is beszélek. A bolygón lévő fény/sötétség egyensúlya elkezd
megváltozni, és ez sokféle reakciót okoz. Erről szeretnék beszélni most egy kicsit!
Első számú
Ennek a bolygónak szüksége van rátok. A gyógyítás, a meditálás, a haladás előmozdításának örökségével rendelkeztek. Ti
vagytok talán azok, akiket "imaharcosoknak" neveznek, ahol is a meditációtok megváltoztatja a körülöttetek lévő
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dolgokat. Megértitek a bolygóval való harmonikus együttlétezést. Sokan vannak közületek olyanok, akik számos olyan
különböző dologgal foglalkoznak, amik az ilyen helyeken segítik, támogatják a bolygót. Egyediek vagytok, és hozzátok
beszélek most - a Föld egyedülálló energiamunkásaihoz. Ti vagytok azok a különleges egyének, akik itt és most
rendelkeznek ezekkel a képességekkel, és korszakok óta folyamatosan rendelkeztek is már velük.
Néha egy gyógyító felébred és újra gyógyítóvá válik, majd megtalálja a barátait és a családját. Azonban a legtöbbször
egy gyógyító gyógyítóként ébred fel és remetévé válik. Ennek az oka nyilvánvaló kell legyen. Azért van, mert korábban a
gyógyítás nem működött, és minél több ember van körülöttetek, annál kevesebb esélyetek van a túlélésre. Még a törzsi
idők alatt is, a gyógyító a falun kívül lakott, és a törzs tagjai egyenként keresték fel. Sajnos az időjárással is
összekapcsoltak benneteket valahogy. Ha az időjárás nem kedvezően alakult és nem a kellő időben változott meg, akkor
a törzsi emberek utat törtek az ajtótokhoz, hogy elmondják nektek a magukét: igen, bajban voltatok miatta.
Tehát, ez mind jól össze volt kavarodva a régebbi energiák és még több sötétség idejében. Ez persze, arra is hatással
volt, hogy kik voltatok akkoriban, mit tettetek, és azt milyen jól csináltátok. Ezek voltak a régebbi idők, de az energiákat
még mindig magatokkal hordozzátok. Ez elég jól egyenesbe jött mostanra, de az Akasha még mindig hordozza a félelmet,
sötétséget, és az olyan dolgok emlékeit, amik veletek történtek meg.
Az első konkrét dolog, amit el akarok mondani nektek az, hogy manapság olyan fény van jelen, ami korábban nem volt.
Még az általatok hordozott Akasha is, amitől féltek, most fénnyel rendelkezhet ott, ahol korábban csak a sötétség
létezett. Más szavakkal, maguk a sötét emlékek is más emlékezettel és érzékeléssel bírnak, mert manapság megvan a
tudatosságotok ahhoz, hogy sokkal bölcsebb módon értékeljétek át őket. Most azt mondhatjátok azoknak a sötétebb
emlékeknek, hogy: "Az régi energia volt, és ma már nem jellemez engem. Nem képviseli a mai erőmet. Manapság
megvan a bölcsességem ahhoz, hogy visszamenjek, és ezeket a sötét dolgokat a fényben lássam." Ez nagyon különbözik
a néhány évvel korábbitól, mert ezidáig csupán arra voltatok képesek, hogy visszamenjetek és olyan rémes dologként
lássátok meg azt, ami minden nap hatással van rátok.
A bölcsesség ilyen. Azt mondhatjátok, hogy a bölcsesség olyan lágy fény, ami mindent befed, továbbá ami megengedi
számotokra, hogy másképpen lássátok a helyzeteket és az eseményeket. Manapság egy bölcsebb nyugodtságra alapozva
lágyabb, "finomabbra hangolt" döntéseket hozhattok. Nincsenek automatikus, reflexszerű reakciók. Ma képesek vagytok
megmondani a helyes dolgokat, és olyan bölcsnek lenni, hogy beszéljetek a saját Akashátokhoz, a saját életetekhez. Ez
hát az új energiás gyógyítók különleges képessége. Más fényben kezdik annak látni önmagukat, akik. Ez az első dolog,
amit át akarok adni nektek. Gyógyítóként, közvetítőként, imaharcosként, támogatóként, vagy az emberi lények
segítőjeként, mindig is ezt hordoztátok. Ezeket a tehetségeket életről-életre áthozzátok a fátyolon magatokkal. Azonban,
itt az ideje eldobni azt a múltat, ami csak akadályozza a jövőtöket! Ez csupán az első dolog. A fényetek egy más
érzékelésű, más minőségű múltat hoz létre. Megkönnyíti a terhet.
Kettes számú
Egy olyan csoportnyi fénymunkáshoz és öreg lélekhez szólok, akik épp ott tartanak, hogy "kirobbantsák" a képességeiket
ezen a bolygón. A kirobbantás azt jelenti, hogy nem csak egyszerűen észre fogják venni őket, hanem inkább azt, hogy
keresettek lesznek amiatt, hogy amivel foglalkoznak - az működik. Ez egy valódi paradigmaváltás kezdete lesz, ahol még
az orvosi közösség is azt fogja mondani: "Vannak olyan dolgok, amiket még nem értünk, vagy nem tudunk
megmagyarázni, de látjuk és elfogadjuk őket." Bizonyos országokban már vannak olyan bennszülött vezetők, akiket
felhívtak arra, hogy találják meg a törzsük legjobb gyógyítóit a fősodratú orvosi intézetek számára. Ezek a bennszülöttek
eljönnek a kórházakba, és szíves fogadtatásban részesülnek! Az ok az, hogy működik a dolog.
Fontos emlékezni arra, hogy az orvosok, nővérek és segítők alapszintje ott található meg, ahol az emberek véreznek. Ez a
szenvedélyük - hogy segítsék azokat az embereket, akik betegek és sérültek. Ők tényleg meg szeretnék teremteni a
gyógyulást. Néha az orvosi szakma rossz nevet szerez magának a sok politika és a gyógyszeripar, valamint más olyan
működésképtelen dolgok miatt, amik ezekkel járnak. De alapvető szinten: az orvosi szakemberek segíteni akarnak
másokon. Tehát, amikor elkezdenek feltűnni az "alternatív" gyógyítók, és megmagyarázhatatlan módokon ténylegesen
elkezdik meggyógyítani az embereket, akkor ezt ezek az orvosok és nővérek észre fogják venni.
Egy régebbi paradigma szerint, ehelyett ezt mondhatnák: "Várjunk csak egy percet! Ide nem jöhetsz be! Nem vagy
szakképesítve, és nem értjük, hogy hogyan csinálod azt, amit teszel." Higgyetek nekem, amikor újra és újra látják az
eredményeket, azt fogják mondani, hogy: "Kérlek gyere be, és dolgozz ezekkel az emberekkel! Hogy miért is működik a
módszered, majd később megbeszéljük." Lehet, hogy még egy külön kórházi szárnyat is építenek neki! A hozzáállásban
történő változás azért van, mert sok olyan gyógyító technika, amivel rendelkeztek, működik. Ez van hát érkezőben
kedveseim... de nem lesz itt addig, amíg bele nem robbantok ebbe az új, csodás képességbe, ami elkezdi feltüzelni
önmagát mindannyiótokban.
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Olyan sok javaslatom van még, de az első, amit mindig hallani fogtok tőlem az, hogy: dobjátok el a múlt félelmét!
Mondjátok azt magatoknak: "Az akkor volt, ez pedig most van." Épp azt mondtam nektek, hogy eljött az időtök. Azt is
mondtam ezzel, hogy a következő életetekben gyógyítóként fogjátok folytatni, ha azt választjátok, és a folytatás igencsak
különbözni fog attól, mint amit mostanáig tapasztalhattatok.
A következő életben annak az emlékezetével és tudásával fogtok "felébredni", hogy hogyan végezzetek kivételes
dolgokat. Természetes lesz, hogy tudni fogjátok, miként működjetek együtt azon többdimenziós energiákkal, amiket
mások még csak nem is tudnak felérni ésszel. Ti viszont naponta fogjátok használni őket. Ez az öreg lélek forradalmának
a kezdete, ahol is ezek a gyógyító tulajdonságok fognak láthatóvá válni elsőként minden más dolog felett, amivel csak
rendelkeztek.
Gondolkodjatok el ezen: ez az, amit a nyilvánosság akar! Ha sokan kezdik el csinálni, akkor az azonnali kommunikáció
korában ezrek fognak tudni azonnal róla, és a kapu meg fog nyílni az új és hatékony gyógyítás előtt. Képzeljétek el, hogy
egy beteg vagytok, és bejelentkeztek ezen eljövendő idők egyik gyógyítójához! Nem csak hogy kiegyensúlyozzák a
testeteket, hanem a betegség magától kezd el kiszivárogni a sejtjeitekből! Nem lesz választása, mivel a test saját maga,
közvetlenül "fogadja az utasításokat" arról, hogy hogyan távolítsa el azt. Aztán, vajon el tudjátok azt képzelni, hogy a
későbbi években belenéztek majd a tükörbe, és felismeritek, hogy nem is öregedtek annyira? Ezt teszi az egészség és az
egyensúly!
Aztán elkezditek felismerni, hogy a testetek nem csak, hogy gyógyul, hanem egy, a főnöktől (tőletek) származó komplett
"utasításkészletet" fogadott! A többdimenziós gyógyulás majdnem olyan, mint a "tudatosság homeopátiája" - ahol is a
test információt fogad, hogy önmaga kezelje a dolgokat. A többdimenziós energiák a lélek Akashájához is szólnak, és az
egyén Veleszületettjéhez is. Egy teljes testi gyógyulás nem csupán minden szervet és mentális folyamatot érint, hanem a
múlt érzékeléseivel való törődést is jelenti. Képzeljetek csak el egy ilyen, ekkora horderejű dolgot! Amiről beszélek az egy
olyan "erőmű", ami azokban van, akikhez most szólok. Közületek páran most mosolyognak, mert számítottatok rá, de a
többiek viszont figyeljenek!
Létezik egy kis csoportja azon igen mélységes energiákkal rendelkező gyógyítóknak, akik abbahagyták a gyógyítást.
Abbahagytátok, mert többé nem "fogtátok a jelet". Amikor az mondom "jelet", azt csak egy gyógyító fogja megérteni.
Gyógyítók, figyeljetek! Van egy bizonyos fajta többdimenziós érzékelés vagy érzés, amikor megközelítetek egy helyzetet
vagy egy beteget. Ez egy olyan érzés, aminek különleges, személyes energiája van, az összetartozás érzésének a saját
tudatosságotokkal való egyesülése. Aztán egyszerűen csak "tudjátok", hogy mit tegyetek. Ez egy "tájékozódási
képesség", ez egy adomány. Mások nem értik ezt a "jártasságot", mert ők nem rendelkeznek azokkal az érzékelésekkel,
amivel ti. A megértés ezen hiánya volt a tegnap történelmi problémája. A nyilvánosság nem értett meg benneteket, és
sötét, félelemteljes módon nézett rátok. A mára felgyülemlett megértés hiánya felelős tulajdonképpen a mai időkben az
elfogadásért és a szíves fogadtatásért. Gyógyíthattok, és ez nagyon is kívánatos, helyénvaló. Az emberek akarják az
"érzékelt varázslatotokat". Nincs félelem. De mi van, ha "tájékozottság" abbamarad?
Sok gyógyító számára, hirtelen, valamilyen ismeretlen okból, a tájékozottság, a tudás egyszerűen eltűnt. Nincs sehol
többé az univerzummal való egybehangzás. Sokan az "univerzum alapvető igazságával való összeköttetésnek" nevezték
ezt, ami megengedte a tájékozottságotok működését, és a gyógyító képességetek állandó jelenlétét. Aztán ez
abbamaradt.
Jónéhány gyógyító számára ez rémisztő és nyomasztó volt, mert ez minden, amivel foglalkoztak. Mi jön ezután?
Néhányatoknak, akik még fiatalok, úgy tűnt, hogy itt az ideje visszavonulni! De ez sokakkal történt meg egyszerre, éppen
az alig elmúlt pár évben. Úgy tűnik, hogy ahogy a fény belépett erre a bolygóra, az adottságok szertefoszlottak. Tehát,
ha ez rátok vonatkozik, akkor itt vagyok, hogy elmondjak nektek valamit, és közvetlenül hozzátok szóljak. Azokhoz
beszélek, akikkel ezt megtörtént, vagy akikkel éppen történik - akik hallgatják a hangomat, vagy akik jelen pillanatban ezt
az üzenetet olvassák.
Elmondok nektek egy alapvető, egyszerű igazságot. Kedveseim, a tájékozottság frekvenciát váltott! Mint a rádió
hasonlata, amit hallgattok, a kommunikáció frekvenciát váltott. Rossz állomásra vagytok hangolva, vagy egyáltalán nem
vagytok ráhangolódva egyikre sem. Sokan közületek azt érezték, hogy valami rosszat tettek, vagy talán, hogy a jelenlegi
gyógyulás elkezdett eltűnni a bolygóról. Figyeljetek ide, igazság valójában nagyon is szembetűnő!
Metaforikusan a frekvencia, ami most a gyógyítók számára sugároz a bolygón, egy sokkalta nagyobb spektrum, mint a
régi volt. Roppant nagy! De ha nem álltok készen ennek a hatalmas voltára, akkor akár azt is gondolhatjátok, hogy
abbamaradt. Értitek? Egyáltalán nem maradt abba. Egyszerűen elmozdult és nagyobb lett. Tehát azoknak, akik most
hallgatnak és olvasnak engem, ezeket az alábbi utasításokat, tanácsokat adom. Ha folytatni akarjátok, azt szeretném,
hogy kerüljetek meditatív állapotba - egy olyan megértő bölcsességbe, amibe csak ti tudtok belemenni - és mondjátok azt
az Univerzumnak, a Szellemnek, vagy az ősöknek, vagy bárkinek, akiről azt gondoljátok, hogy hallgat benneteket:

"Készen állok az új frekvenciára, ami mindent fel fog fokozni bennem. Az a szándékom, hogy öreg lélekként folytassam a
www.kryon.hu

3/6 oldal

munkám ezen a bolygón. Adj nekem iránymutatást és bölcsességet, hogy elfogadjam ezt a változást magamban!" Aztán
pedig - várjátok és számítsatok rá!

Ez egyenesen visszatér a szabad választás témaköréhez, nem igaz? Visszatér ahhoz a tényhez is, hogy a félelem meg tud
állítani titeket. A múlttól, a jelentől, a jövőtől való félelem - mind meg tudnak állítani benneteket. Olyan emberi lények
vagytok, mint mindenki más, a félelem pedig a dualitás része. Azonban ti olyan különleges képességekkel rendelkező
emberi lények vagytok, akik érzékelik a dimenziókat. Megérzitek és dolgoztok azzal a spektrummal, ami a normális 4D-n
kívül van, amelyben az emberiség él. Rátekintetek, és együtt dolgoztok azzal a többdimenziós energiával, ami beszél az
emberi sejtszerkezethez. Ez hát az, akik valójában vagytok, és ez csodálatos dolog.
Ez volt tehát a második dolog, amit fel akartam fedni. Az első dolog - ismételten csak - azon képesség volt, hogy a
bölcsességgel és az "új ma" megértésével lehet enyhíteni a múlt érzékelésén. Ez az a képesség, hogy megértsük, miért is
történt meg valami a régi energiában, így tovább léphettek. Ehhez annak a félelemnek az eldobása szükséges, amivel
ránéztek, vagy amivel hisztek abban, hogy az újra megtörténhet. De nem fog, mert ti már egy új ösvényen vagytok.
A kettes számú annak megértése volt, hogy a tájékozottságotok energiája sohasem állt le. Ehelyett az egyszerűen csak
csatornát váltott. Nos, arra kérünk benneteket, hogy hangolódjatok rá a helyes csatornára! Ez nem olyan nehéz, mert
van segítségetek. Rendelkeztek magatokon belül egy "Veleszületettel", ami jobban ismer benneteket, mint bármi más.
Ott ücsörgött egész idő alatt, kiabálva, hogy váltsatok már csatornát, mialatt ti depressziósak voltatok és (gyógyítóként)
"visszavonultatok". Ez a ti választásotok. Most pedig jöjjön a harmadik - ami egy áttekintés.
Hármas számú
Értitek azt, hogy azon energiával való kapcsolatotok, amire mindig is számítottatok, most más? A kapcsolat az energiával,
amire mindig is számítottatok, most az eddigiektől eltérő. (Kryon ismétel) Ez azt jelenti, hogy a folyamatok, az eljárások,
a szokások - amikkel korábban a bolygón rendelkeztetek bárminemű váltást megelőzően, - valószínűleg megváltoztak.
Nem vihetitek őket az új energiába, és nem számíthattok arra, hogy minden ugyanolyan lesz.
Nos, ez ellentmondásos dolog, és mindig is az volt. Ez azért van, mert mindig lesznek olyanok, akik azt fogják mondani:

"Szellem, Isten, bárminek is hívják, ugyanaz marad tegnap, ma és mindörökké. Ezért hát Mr. Kryon, én nem fogok
megváltoztatni egy dolgot sem, mert Isten sem változik meg soha. A folyamatok megszenteltek és sohasem változnak
meg."

Egyetértek veletek, kedveseim. A Teremtő Forrás szeretete tiszta, és soha, de soha nem változik meg. Viszont a
"kapcsolatotok" ehhez a forráshoz mindig változóban van. A kapcsolatotok a Teremtőhöz a gyógyító "eszköztára". Meg
kell változtassátok a módszereiteket, a szokásaitokat és elképzeléseiteket arról, hogy a dolgok hogyan működnek együtt
az energiával. Értitek ezt? Minden, amit csak a gyógyító pályafutásotok alatt tettetek, a régi sötétség/fény egyensúlyon
alapult.
Tehát, az első dolog amit elmondok nektek, a legjobb hír, de egyben ezt a legnehezebb is megtenni. Hagyjátok abba azt,
amiről azt hiszitek, hogy arra a fénynek a sötétséghez való régi kapcsolata miatt van szükség! Figyeljetek, nem kell
megtisztítanotok a szobát! Nem kell megtisztítanotok az eszközöket! Nem kell az összehangolódás érdekében időt
töltenetek itt vagy ott, illetve beállni bizonyos irányba. Mindezek csakugyan szükségesek voltak a régebbi energia miatt,
ahol is a sötétség mindenhol jelen volt. Most a lelketek Merkabája automatikusan megtisztítja azt. Beléptek a szobába, és
a sötétség távozik! Nos, ez hogy tetszik eddig?
Felhívlak titeket arra, hogy próbáljátok ki ezt! Azok, akik érzékelik az energiát, teszteljék le! Azonban akkor nem fog
működni, ha félelmet cipeltek magatokkal. Amikor azon vagytok, hogy "kinyissátok az ajtót" és leteszteljétek, és ha
például azt mondjátok: "Óh, remélem ez működik.", nos akkor nem fog. Ehelyett ki fogjátok nyitni az ajtót, és elvárjátok
azt. Nyissátok ki az ajtót és követeljétek! Ez majdnem olyan, mint a: "Tűnj el sötétség! Nem tartozol ide." Aztán
egyszerűen csak "tudjátok", hogy kitisztult, és folytassátok a munkát!
Manapság olyan energia teljesedik ki, ami érted van, öreg lélek. Minden életed közül első alkalommal van hátszeled. Egy
olyan bolygóra érkeztetek meg, ami épp váltásban van, és rajta van a nevetek. Ez azért van, mert hordozni fogtok
magatokkal még terheket egy darabig. Ami azután történik, abban fogják az emberi lények elkezdeni meglátni, hogy mire
vagytok képesek - és tényleg meg is fogják. Jelen lesz az igaz megértése annak, hogy a folyamat valódi, nem "alternatív
gyógyítás", hanem a gyógyítás egy másik ága. Sokan fogják elkezdeni tanulmányozni a módszereiteket. Ti lesztek a
tanárok és a mentorok. Végezetül sok emberi lény lesz képes arra, hogy a önmaga intuitív orvosa legyen.
A ma betegségei nem lesznek a holnapé is. Jeleztük nektek ezt a lehetőséget korábban, és az okok messzemenően
különböznek attól, amire számítotok. Felismeritek, hogy mi történik, amikor a sejtszerkezet elkezd az egyén tudatossága
miatt magasabb szinten rezegni? A válasz az, hogy a "régi energiás betegség" nem tudja hozzákapcsolni magát egy
www.kryon.hu

4/6 oldal

magasabb szintén rezgő testi szerkezethez. Ezért néhány olyan betegség, ami manapság kioltja az életeteket, holnap már
nem is fog létezni. Ez azért van, mert egyszerűen nem tudnak majd bejutni a fizikai testbe. Ez hát a jó hír.
Természetesen lesznek olyanok, akik kinevetik ezt, és azt mondják: "Hallottad azt, amit Kryon legutóbb mondott?
Gyűljünk össze mindannyian és nevessük ki!" Ezeknek én azt mondom: "Beszélünk majd 10 év múlva." Mindig ez a
válaszom kedveseim. Az emberiség elkezdi lassan felemelni önmagát. Más-más helyek gyorsabban fogják ezt megérezni,
mint a többi. Vannak olyan helyek ezen a bolygón, amik majdnem az utolsó pillanatig sötétben fognak maradni. Sötét
zsebeket fogtok találni, majdnem úgy, mintha az alacsony tudatosságnak az utolsó pillanatig valahol ott kellene lennie,
amikor is aztán végleg megtisztul. Mondtam a társamnak nemrég, hogy a következő élete az egyik ilyen zsebben lesz, és
az lesz a munkája, hogy segítsen ebben a megtisztításban.
Négyes számú
Itt van az utolsó dolog a gyógyító számára. Amikor elkezdetek egy kezelést, hajlamosak vagytok elvárni azokat az
eredményeket, amiket mindig kaptatok. Azonban az elvárásaitok - legyenek azok bármilyen jószándékúak is lekorlátozzák az eredményeket. Azt szeretném, ha dupla elvárással tekintenétek rá arra, amit csináltok! Azt akarom, hogy
kétszer annyira várjátok el, mert így is lesz! A duplázás elvárása alatt azt értem, hogy a hatékonyság, vagy a kimenetel
eredményei sokkal, de sokkal magasabbak lesznek. Azt szeretném, hogy mindent megduplázódni "lássatok", mert a
bolygón ebben a pillanatban erre van lehetőség.
Az öreg lelkek, akik látják a többdimenziós energiákat, és akik gyógyítók, intuitív orvosok, számukban meg fognak
sokszorozódni. A megkétszereződés ma történik, a megtízszereződés később, és ez fel fogja hívni a kórházak figyelmét.
Ez az, ahová a jövő végül is tart. Egy napon a kórházakban együtt lesz az allopátia és metafizika, attól függően, hogy
kinek melyik működik. Mindegyikük elfogadott lesz, mert jelen lesz annak megértése, hogy ez mind működik. Nem
lesznek olyanok, akik körbe-körbe rohangálnának, próbálván megcáfolni azt - bármelyiket is - mivel az eredmények nem
lesznek jelentéktelenek.
Ez lesz hát a jövő. Az allopátiás orvoslás nem fog eltűnni, mert annak is helye van. Helye van a hagyományos,
becsületes, jó orvoslásnak és orvosoknak. Szintén helye van az egyensúlynak ezek között. Ez mind egy olyan
kiegyensúlyozott módon egyesülhet, ami egy új paradigma lesz - ahelyett, ahogy azok most apró kis dobozokban
egymással versengenek azért, hogy kinek van igaza és kinek nincs.
Mindezen dolgok kedveseim, annak felismerésével járnak, hogy nem maradhattok ugyanolyanok. Azoknak, akik mélyen
gyökereznek a régi módszerekben, azt mondom, hogy a körülöttetek lévő emberek egyszerűen elhagynak titeket. A
körülöttetek lévő angyalok viszont rátok fognak nézni, és könyörögni fognak nektek azért, hogy folytassátok a munkát!
Fel kell ismernetek azt, hogy nem maradhattok egy helyben, egy valósággal, egy elképzeléssel, mikor mindezek a dolgok
megváltoztak körülöttetek! Csak azért, mert egész életetekben minden úgy volt, ahogy volt, változatlanul - az nem ok
arra, hogy azt higgyétek, ez sohasem fog megváltozni.
Legyetek nyitottak azon dolgokra is, amikre nem feltétlenül számítotok! Tekintsetek a jövő minden ajtajára úgy, mint
jóindulatú ajtóra! Ha keresztülmentek rajta, és valami nem jószándékú dolog történne ott, kezeljétek azt szeretettel! Ti
hordozzátok a fényt. A sötét dolgok elszaladnak, amikor megmutatjátok nekik a fényt. Amit mondok nektek az, hogy ma
olyan megoldások léteznek a dolgokra, amik a múltban nem voltak jelen. Ez azért van, mert több fényt hordoztok, mint
korábban valaha is, illetve maga a fény a bölcsességetek ahhoz, hogy másként lássátok a dolgokat. Ez pedig a
feljogosított öreg lélek fénye.
Nem vagytok a bolygó áldozatai, sem egy rendszer áldozatai. A tudatosságotok teremti meg a valóságot. Amikor beléptek
egy ajtón, akkor úgy számítsatok a dolgokra, hogy azok olyan módon lesznek, ahogyan ti szeretnétek, hogy legyenek!
Mondtam ezt nektek korábban. Amikor egy magas tudatosságú fénymunkás bemegy egy helyre és jóindulatú
eredményeket vár el, akkor az olyan, mint az energia egyetemes éttermének bőséges menüjéből ételt rendelni.
Elvárhatjátok ezt, mert ez az, amiről a körülöttetek lévő angyali birodalom mindig is mondta nektek, hogy lehetséges.
Sokan azt mondhatják: "Nos, én hiszek Kryon üzenetének tudatos részében, de miért kell mindig behozni a spirituális
részt is?" Elfogultság van a kérdésben. Látjátok? Az emberek hajlamosak összekeverni a jóindulat és az együttérzés
szépségét a ma vallásával. Berakjátok ezeket az elképzeléseket a saját elfogultságotok dobozaiba. Az igazság a
következő. Minél magasabb az emberi lény tudatossága, annál közelebb lesz ahhoz, hogy megértse a Teremtő Forrást.
Minél bölcsebb az emberi lény, annál vékonyabbá válik a fátyol az ember és a Szellem között. Mindezen dolgok spirituális
része pedig a tudatossági váltás felgyorsítója a bolygón, mert amikor az emberek meglátják, hogy mit képesek megtenni,
akkor meg is fogják érteni azt. Sohasem lehet elkülöníteni a Teremtő Forrást a teremtésétől.
És ez így van.
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